
KORUNA KREATIVITY - INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP OF EUROPE  2019 BRATISLAVA

Dňa 13. novembra 2018 sme v  skorých ranných hodinách 
v našej škole privítali 56 súťažiacich z pätnástich škôl Slovenska 
a jednej z Českej republiky. Otvorili sme prvý ročník postupovej 
súťaže OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 
OF EUROPE 2019 tento rok na tému FREAK SHOW-
BLÁZNIVÁ SHOW-CIRQUE DU SOLEIL. Organizátorom 
súťaže v spolupráci s našou školou je Asociácia FiSy s Pavlom 
Filandrom a  Jakubom Nathanielom Syllte. Súťažilo sa 
v  ôsmich kategóriách za prítomnosti profesionálnej poroty 
v zložení renomovaných kaderníkov a  vizážistov: Pavel 
Filander, Irena Holmanová, Miroslava Stroková, Soňa 
Graidová a  barbierov: Maroš Ihnát, Martin Sabo, Patrik 
Knotek, kozmetikov a  vizážistov: Veronika Porubská, Lenka 
Siváková, Eva Hudáková a  stylista Jakub Nathaniel Syllte.  
O  fotodokumentáciu sa nám postarali žiaci SPŠE, Hálova 16 
Bratislava, ktorých koordinoval pán učiteľ Jozef Lukianov. 
Dvanásť  žiakov dosiahlo v silnej konkurencii vynikajúce 
umiestnenia a zároveň postup na finále do Prahy 7. februára 
2019. Laureátkou súťaže a prvé miesto v kategórii dámsky 
spoločenský účes získala Natália Muchová. V kategórii pánsky strih a styling – prvé miesto Alex Paksi. Body art – prvé miesto 
Dominika Komárová a druhé miesto Ivana Konečná. Nail art – prvé miesto Dominika Tánczosová. Dámsky strih  a styling  
- druhé miesto Karin Piešová. Harmónia fúkanej – prvé miesto Rebeka Demovičová, druhé miesto Lucia Kadlečíková. 
Facepainting – tretie miesto a cena poroty za najlepšiu vizáž Lucia Gábrišová. Súťažný make –up – štvrté miesto Tamara 
Rozvadská a piate miesto Kitti Juhosová. Gratulujeme! Vidíme sa opäť o rok na druhom ročníku!

Bc. Emília Motyčková

Beauty Times
BeautyCare

Study Úspech je stav mysle.  
Ak chceš úspech, začni premýšľať o sebe ako o úspešnom človeku.

Joyce Brothers.

Ročník 3. | Apríl 2019 | Vydanie 3.  Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistky, Svätoplukova 2, Bratislava

Foto: žiaci SPŠE,  Hálova v Bratislave pod vedením Mgr. J. Lukianova



OPEN INTERNATIONAL  
CHAMPIONSHIPS OF EUROPE 2019 PRAHA

KORUNA KREATIVITY, postupová súťaž, PRAHA 7.  februára 
2019, téma FREAK SHOW - CIRQUE DU SOLEIL. Organizátor 
Asociace FiSy - Pavel Filandr a Jakub Nathaniel Syllte, ktorí sú zárukou 
vysokej profesionality a  spravodlivého hodnotenia profesionálnych 
porotcov. Súťažilo štrnásť žiačok našej školy, za účasti 72  súťažiacich 
sme si v silnej konkurencii priniesli sedem zaslúžených ocenení.
Foto: Bc. Emília Motyčková

Pánsky strih a styling, Alex Paksi 2. KM - 2. miesto. 
Body art, Dominika Komárová 4.KV - 1. miesto. 
Nail art, Natália Regásková 1. VS - 1. miesto. 
Harmonie foukané, Rebeka Demovičová 1. KV - 2. miesto. 
Cena kreativity Nathaniela Syllte, Tamara Rozvadská 2. KV. 
Facepainting, Kitti Juhosová 2.KVT - 1. miesto. 
LAUREÁT SÚŤAŽE za FACEPAINTING, Kitti 
Juhosová.  
Gratulujeme všetkým súťažiacim.  Teší nás, že si už dva roky 
za sebou odnášame cenu Laureáta súťaže.
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ALEX PAKSI
BARBER BATTLE  

INTERBEAUTY
Bratislava, piatok 8. februára 2019. 

Prebehla slovensko-česká barber 
súťaž a  Alex z  2. KM stál na 
stupni najvyššom. Zlaté nožnice 
3. miesto - pánsky klasický strih.  
Koruna kreativity Bratislava – pánsky 
strih a styling 1. miesto, postup do Prahy. 
Tu sa Alex v silnej európskej  konkurencii 
umiestnil na druhom mieste. Svadobné 
dni – „ NAJ ŽENÍCH“ 1. miesto. 
Blahoželáme!

Foto: Bc. Emília Motyčková
DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ. 

Trikrát sme otvorili brány školy 
pre deviatakov a našich budúcich 
spolužiakov.

Opäť úspešná reprezentácia školy. 
Dekoratívna kozmetika – VYUŽI 
POTENCIÁL ČERVENEJ – je 
veľkým úspechom tretie miesto našej 
prváčky Kristínky Tóthovej z 1.  KO. 
V kategórii účesová tvorba – ofina 70. 
roky –tretie  miesto Ivana Vasic zo 
4. KV. Progresívny strih – prvé miesto 
Lucia Ochabová z 3. KVA. Badyart 
ocenenie – MLADÝ TALENT- 
Interbeauty  2019 – Katarína Uhrová. 
Dievčatá blahoželáme!
Foto: žiaci SPŠE, Hálova v  Bratislave, pod 
vedením Mgr. J. Lukianova

ŠŤASTNÉ, VESELÉ, NEPOSEDNÉ, KRÁSNE DIEVČATÁ 
A CHLAPCI ZO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU. 

UPRATUJEM... 
UPRATUJEŠ... 
UPRATUJEME  
 ...............  UPRATANÉ!

Foto: Mgr. Katarína Hindická

Foto: Mgr. Katarína Hindická



KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE  
POHNÚŤ VESMÍROM.
Nedávno som počula túto zaujímavú myšlienku, nad ktorou som premýšľala, keď 
som cestovala vlakom domov. Zistila som, že sa dá veľmi ľahko uskutočniť takmer 
každú minútu nášho života.  Život na našej škole nám prináša obrovské množstvo 
príležitostí na realizáciu tejto myšlienky. Najprv však definujme  pojem „vesmír“. 
V najširšom slova zmysle z  filozofického hľadiska je to skupina dejov, ktoré sa 
odohrávajú v určitom čase a na určitom mieste. Sú to vzťahy v  rodine s mamou, 
otcom či súrodencom, vzťahy s učiteľom a spolužiakom, ale aj na verejnosti s cudzím 
človekom, napríklad v mestskej doprave a podobne. Možno si teraz kladiete otázku 
o čom toto je, čo mi to prinesie? Ja som presvedčená, že  to môže priniesť každému 
spokojnosť, radosť a  úspech v  škole i  osobnom živote. Na hodinách psychológie  
spoločne diskutujeme o človeku, o jeho správaní v spoločnosti, o správaní 
sa k spolužiakovi, správaní sa žiaka k učiteľovi. 

Ako teda pohnúť vesmírom? Veľmi ľahko:

1. Usmej sa na spolužiaka, učiteľa, majstra, vychovávateľa pri pozdrave 
na chodbe školy, internátu či vonku na chodníku.

2. Láskavo požiadaj spolužiaka a učiteľa, každého  o niečo a zvlášť keď 
rušíš napríklad učiteľa počas jeho prestávky (len na okraj, aj učiteľ je 
človek so všetkými ľudskými potrebami, ako vy žiaci).

3. Buď úctivý a  slušný keď podávaš niečo (napríklad svoju prácu) 
spolužiakovi, učiteľovi, hocikomu so slovami „nech sa páči“.

4. Buď úprimný. Povedz pravdu, keď sa napríklad nepripravíš na 
vyučovanie z akéhokoľvek dôvodu a žiadaš učiteľa o ospravedlnenie. 
Som si istá, že tak skôr dosiahneš to čo chceš.

5. Buď zodpovedný a dospelejší a choď do školy tak ako sa patrí (tak ako je to 
v školskom poriadku, veď si sa rozhodol pre túto  školu sám). Máš určite cieľ 
úspešne doštudovať školu a byť dospelý.

6. Buď pracovitý a budeš mať úspech, radosť a budeš právom na seba hrdý. Tak 
pracovitý ako niektorí žiaci 3.KVB, 3.KO ale aj iní šikovní žiaci, ktorí ma milo 
prekvapili.  Napríklad žiaci z 3.KVB ma doslova šokovali prístupom k zaujímavej 
úlohe z psychológie. Zistila som, že dokážu kreatívne, ochotne a so záujmom 
pozorne pracovať nielen na zadanej téme, ale aj na ostatných hodinách.  Som 
presvedčená, že aj ostatní žiaci na našej škole dokážu veľmi pozorne počúvať 
a  učiť sa nielen novým poznatkom vo svojom odbore, ale dokážu na sebe 
pracovať tak aby boli úspešní mladí ľudia obľúbení vo svojom okolí.

Snaž sa byť dobrým človekom, láskavým k  mame, učiteľovi, vychovávateľovi, 
spolužiakovi, ku všetkým a každý tvoj dobrý skutok pohne vesmírom k  niečomu 
pozitívnemu v tvojom živote.  Každý z nás môže pohnúť vesmírom.

Tak teda POHNI!
PhDr. Ľubomíra Ilovská
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NATÁLIA MUCHOVÁ 
Laureátka súťaže MAJSTROVSTIEV 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY- 
KORUNA KREATIVITY 2019  
a  1.  miesto za dámsky spoločenský 
účes, z  13. novembra 2018. Natálka 
bola i absolútnou víťazkou „Zlaté 
nožnice“ 2018, kategórie študent 
a  zároveň získala na danej súťaži 
1.  miesto - komerčný svadobný účes. 
Za výnimočné výsledky a reprezentáciu 
školy získala -  Čestné uznanie udelené 
predsedom samosprávneho kraja. 
Blahoželáme!

Foto: Natália Muchová

DOMINIKA KOMÁROVÁ
Keď sa povie BODY ART tak to je 
Dominika. Keď sa povie Dominika  
Komárová  tak si všetci predstavíme 
BODY ART. Celoslovenské 
kolo Koruna kreativity – OPEN 
CHAMPIONSHIP OF EUROPE 
2019,  prvé miesto s  postupom 
do Prahy, kde si svoje prvé miesto 
bravúrne obhájila a stala sa európskou 
majsterkou.

Foto: Bc. E. Motyčková

IMATRIKULÁCIA - PRIVÍTANIE PRVÁKOV ŠTVRTÁKMI
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NATÁLIA REGÁSKOVÁ
Perfekcionalistka, detailistka, naša dlhovlasá, 
blonďatá Nail Star. Interbeauty jeseň 2018 - 
2. miesto. Medzinárodný nail festival Zlaté 
ruky Slovenskej republiky 2018 – „Briliant 
nails“ tri prvé v  rôznych kategóriách 
a  jedno tretie v  kategórii dospelí . OPEN 
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 
OF EUROPE – Koruna kreativity Praha 
v kategórii NAIL ART prvé miesto. Natálka 
ďakujeme!

LUCIA GÁBRIŠOVÁ
Luciu už sledujeme niekoľko rokov. 
Cieľavedomá bojovníčka rôznych súťaží. Ako 
vidieť, „tvrdohlavosť“ a  talent ruka v  ruke 
prinášajú úspech. Spomeňme len školský 
rok 2018/2019, november-  KORUNA 
KREATIVITY, prvý ročník celoslovenskej 
súťaže, kde spoluorganizátorom bola naša 
škola a Asociácia FiSy. Lucka získala cenu 
poroty – najlepšia vizáž a  tretie miesto za 
FACEPAINTING. Intrebeauty -  jeseň, 
tretie miesto  v make – upe , kategória 
študent. Vďaka tejto súťaži a splnení ďalších 
praktických úloh „ premena“, formou 
odoslaných fotografií,  bola Lucia vybraná 
do súťaže YOUNG TALENT MAKE-UP 
AWARDS  v čase trvania Award Show  - 
BEAUTY AWARDS 2019   Duseldorf 
29-30. marca. Domov sa vrátila s úžasným 
druhým miestom na tému “Gentle Breez“, 
Blahoželáme!

Foto: Mgr. Michaela Remšíková

PORTRÉT  
RIADITEĽKY SOŠKaV  
ING. ĽUBICE HEGEROVEJ
„Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou  
je ďalším krokom vpred - krokom k úspechu.“
Tento citát charakterizuje riaditeľku 
SOŠKaV  Ing. Ľubicu Hegerovú, ktorá  
zasvätila svoj  život i prácu oblasti školstva. 
Ako mladý, začínajúci pedagóg sa rozhodla 
venovať a  vzdelávať učňovskú mládež. 
V  rámci svojej dlhoročnej pedagogickej 
praxe, svojou prirodzenou autoritou 
bola vzorom nielen pre žiakov, ale aj pre 
mnohých  pedagógov. Je to človek, ktorý 
má pevnú vôľu, silnú pracovnú disciplínu, 
a tak, ako je náročná na seba, tak je náročná 
aj na druhých. 

Počas svojej pedagogickej praxe prešla 
rôznymi funkciami: od majsterky odborného výcviku, hlavnej majsterky OV, 
učiteľky odborných predmetov, zástupkyne pre praktické a teoretické vyučovanie. 
Od roku 2007 vykonáva funkciu riaditeľky SOŠKaV, v ktorej sa jej darí a jasne 
dáva najavo, že  práca je jej zmyslom života.

Svojím príkladným prístupom k práci  je vzorom pre  svojich spolupracovníkov.  Je 
náročná na seba, a preto sa neuspokojila len so svojím vysokoškolským diplomom, 
ale usiluje sa zvyšovať svoju kvalifikáciu tým, že si rozšírila svoju aprobáciu i v oblasti 
informatiky. Jej morálne a mravné hodnoty, ktoré uplatňuje pri každodennej práci, 
majú na jej kolegov ako aj na študentov zásadný vplyv. Svojím príkladným ľudským 
správaním ukazuje žiakom cestu, ktorou by sa mali v živote vydať, aby dosiahli pre 
spoločnosť a pre seba primerané úspechy. Jej kolegovia i študenti ju vnímajú  ako 
človeka, ktorý sa k nim správa vždy chápavo, priateľsky a slušne. Cení si každého, 
je vždy pripravená pomôcť a poradiť. 

K  práci pristupuje dôkladne a  svedomito. Je veľmi spravodlivá empatická, ale 
aj primerane prísna. Svojím  príkladným, profesionálnym aj ľudským prístupom  
vzbudzuje u  svojich kolegov aj u žiakov veľkú dôveru a prirodzenú autoritu.   
Neustále sa usiluje vytvárať v škole také podmienky, aby pedagógovia ako aj žiaci 
školy, na ktorej pôsobí ako riaditeľka, nestagnovali na jednej úrovni. Preto 
podporuje prácu pedagógov na  projektoch, ktoré sú prínosom pre školu. Jej práca 
je vysoko tvorivá nielen ako pedagóga, ale aj ako manažéra školy. Vynakladá  veľké 
úsilie, aby sa  škola rozvíjala a stále napredovala. 

Dôkazom toho je, že v období, v  ktorom je Ing. Hegerová vo funkcii, dostala 
škola  novú tvár a zmenila sa  nielen po stránke materiálneho zabezpečenia, ale aj 
obsahovej náplne vzdelávania. Stálou propagáciou školy sa snaží o jej zviditeľnenie 
a  o  jej stabilnú pozíciu v  systéme stredoškolského vzdelávania. Ako správny 
manažér  vynakladá úsilie, aby škola otvárala  nové  perspektívne študijné  odbory. 

Jej zásluhou sa otvorili na škole ďalšie odbory pre študentov, a  to kaderník-
vizážista, barber, umelecký parochniar a maskér.  Ing. Ľubica Hegerová žije pre 
svoju prácu  v  školstve,  je kvalifikovaným odborníkom s  veľkým rozhľadom.  
Prispieva k celkovému zdokonaľovaniu  výchovno-vzdelávacej práce školy. 

Vydáva pri práci zo seba čo najviac, niekedy aj na úkor svojho  zdravia, na to 
ju upozorňujú hlavne jej priatelia. V jej živote nie vždy sú slnečné dni, ale aj tie 
nepriaznivé a zamračené sa snaží zvládnuť a nedáva svojmu okoliu  najavo, ako jej 
je niekedy ťažko.  Riaditeľka, Ľubica Hegerová,  necháva v škole  kus svojho srdca 
a jej najväčším potešením je vidieť plody svojej práce. 

Mgr. Elena Rybárová
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V  rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme 4. 12. 2018 uskutočnili 
celoškolský deň primárnej prevencie „Život bez drogy“. Prednášajúci nám priblížili 
problematiku drogových závislostí, kriminality, rasizmu, obchodovania s  ľuďmi, 
sexuálnej prevencie, násilia, šikanovania, kyberšikanovania, duševného zdravia, 
zdravého životného štýlu, správneho stravovania, gynekologických problémov 
i problematiku ľudí, ktorí stratili domov. Maratónu prednášok sa zúčastnili študenti 
celej školy. Ukončený bol výchovným koncertom „Drogou proti droge – alebo 
Hudba je moja droga“ v Spoločenskom dome Nivy.

Mgr. Katarína Hindická

Foto. Ing. B. Berčačin

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC DO 
ŠPORTOVEJ HALY ELÁN
Naši študenti sa zúčastnili 3 kôl na pretekoch v atletike, 24. 10., 14. 11., 9. 12., 
2018. V silnej konkurencii atletických športových tried a veľkého počtu súťažiacich 
z Bratislavy, ale aj iných slovenských miest dosiahli pekné športové výsledky.

Naši študenti súťažili v disciplínach ako beh na 150 m, na 500m, na 800 m a 1 500 m, 
skok do diaľky a vrh guľou. 24. 10. sa najlepšie umiestnil David Kimlička (1KM), 
ktorý skončil na 1. mieste. Na druhej priečke sa umiestnili žiaci: Filip Rácz (2.KM), 
Anamária Poleacová (2.KM), Katarína Bazalová (3.KVB) a Katarína Uhrová 
(3.KVA). 14.11. sa našim žiakom opäť podarilo podať skvelý výkon. Najlepšie sa 
umiestnil opäť David Kimlička z 1.KM. Umiestnil sa na 2. mieste. Žiačky z 1.KVA 
Monika Brucháčová a Lívia Uhrová skončili štvrté a Jozef Balog z 1.KM obsadil 
krásne 5. miesto. 9. 12. sa našim žiakom opäť darilo a podali úžasné výkony. Opäť 
exceloval Jozef Balog (1.KM), ktorý skončil na 1. mieste. Filip Rácz (2.KM) skočil 
na 2. mieste a Ľubomír Cmár (3.KVB) obsadil krásne 3. miesto. 

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme.
PaedDr. Mária Suchánková

AJ ZIMA MÁ SVOJE 
ČARO ...
A je to tu znova. Pani Zima podpísala 
každoročnú zmluvu s  pani Jeseňou, 
že nastúpi medzi ňu a  pani Jar na 
trojmesačnú dobu, než opäť nastúpi 
na svoju deväťmesačnú dovolenku. 
Predtým však musí stihnúť veľa vecí. 

Nejedno dieťa sa na pani Zimu a  jej 
priesvitné špicaté náušnice, ktoré si 
zabudne na každom dome, ktorý 
navštívi, teší ako na svoj darček pod 
vianočným stromčekom. Avšak jej 
náušnice nie sú jediná vec, ktorú so sebou 
prináša. Keď sa nástupkyňa Jesene nudí, 
z obrázkov v jej mysli sa do pár sekúnd 
stanú obrazce rôznych geometrických 
tvarov namaľované na oknách, ktoré 
uchvátia nejdeného človeka. Pani Zima 
ale neprináša iba radosť a potešenie. Nie 
každý človek je nadšený, ak spred domu 
musí lopatou odhadzovať bielu perinku, 
ktorú naša nástupkyňa Jesene položila 
pred jej uložením k  spánku na zem. 
Z  jej perinky sa netešia ani niektoré 
zvieratká, a preto sa radšej na dobu jej 
panovania uložia k  spánku Vyhnú sa 
tak podmienkam, aké pre nich pani 
Zima prichystala. Počas jej panovania 
však nesmú chýbať ani snehuliaci, ktorí 
pripomínajú snežných človiečikov. 

Blíži sa čas, kedy pani Zime doba jej 
panovania končí a novú zmluvu sa chytá 
podpísať pani Jar. Zvieratká sa začínajú 
prebúdzať, snehová perinka pani Zimy 
sa začína strácať, náušnice si už zbalila 
a čaká, kedy príde čas odchodu. Budúci 
rok sa ale s  pani Zimou uvidíme 
znova, lebo tak ako každý rok, príde so 
svojou perinkou, kompletne vystrojená 
a  pripravená podpísať každoročnú 
trojmesačnú zmluvu. 

Vanda Kollárová, II.KV

ERASMUS+  
LOTYŠSKO - RIGA, 
Trojtýždňová stáž našich žiakov.

ŽIVOT BEZ DROGY



Tretieho ročníka Vianočného turnaja v stolnom tenise sa zúčastnilo 29 dievčat 
a 6 chlapcov. Súťažilo sa v troch kategóriách. Mladšie žiačky, staršie žiačky 
a chlapci vyraďovacím systémom na dva víťazné sety. Víťazi jednotlivých kategórii 
1. miesto V. Zemešová I. KM, 2. A. Škrabáková I.KVB, 3. M.Brucháčová I. KVA, 
4. L. Uhrová I KVA. Staršie žiačky 1. miesto K. Poláková, 2. D. Dulovičová III. 
KVA, 3.  L. Kadlečíková III. KVB, 4. N. Košíková II. KM. Chlapci 1. miesto M. 
Rigo I. KM, Ľ. E. Anisino I.KVB, 3. T. Kociha I. KVB. Za výbornú športovú 
atmosféru všetkým gratulujeme.
Foto: Mgr. Z. Lukáčová

David Mesároš z II. KV odporúča deviatakom ísť študovať na našu školu preto, 
lebo študujete krásne povolanie. Nie? Ten pocit, keď môžeš skrášľovať človeka je 
niečo úžasné. Tak ani neváhaj a príď študovať toto krásne povolanie.

Prvákov sme sa spýtali prečo majú radi túto školu.  
Dostali sme od nich takéto odpovede.
• Pretože robím to čo ma baví. Od raného 

detstva ma baví upravovať sa, maľovať sa, 
česať sa. Skúšať niečo nové.

• Pretože sa zaujímam o vizáž a vlasy.

• Lebo robím to, čo ma baví. Učivo 
v škole nie je až také ťažké. Mám po 
škole veľa možností sa uplatniť.

• Pretože sa mi veľmi páčia súťaže, do 
ktorých sa naša škola zapája. Sú tu 
príjemní učitelia a žiaci. Páči sa mi ako 
prebiehajú hodiny a aj prax.

• Pretože sa chcem naučiť robiť účesy 
a pod. a tu ma to naučia. Pretože som si 
tu našla nových kamarátov. Pretože mi 
to dá niečo do budúcna.

• Od mala som rada robila rôzne účesy 
a na praxi ma to baví. Aj keď, niekedy 
mám na to nervy, lebo mi to nejde.

• Lebo má odbor, ktorý som chcela. Má 
skvelý internát. Mám super majsterku 
a sú tu fajn ľudia.

• Je tu viac voľnosti ako na základke. Sú tu 
dobrí učitelia. Učíme sa tu to, čo chceme 
robiť v budúcnosti.

• Lebo som tu spoznala nových ľudí. Sú 
tu veľmi milí pani učiteľky. Prax ma baví, 
máme najlepšiu majsterku na svete.

• Lebo ma baví. Naučím sa viac vecí za 4 
roky a môžem si potom vyberať.

• Lebo som prišla do dobrého kolektívu 
v triede. Môžeš sa ukázať, zviditeľniť sa 
vďaka súťažiam. 

• Sen, ktorý som mala keď som si vyberala 
povolanie. Pozerala som fotky školy, 
každý deň som pozerala video o tejto 
škole. Neviem čím to je, ľudia, možno 
atmosféra. 

• Baví ma tento odbor už od malička. 
Môže ma tento odbor niekam posunúť 
do budúcna.

• Lebo mám rada make – up a rada sa 
hrám s vlasmi. Taktiež preto, lebo sú tu 
fajn učitelia, ktorí naučia.

• Lebo je tu odbor, ktorý mám rada a sú 
tu majsterky a učiteľky, ktoré sa snažia 
naučiť nás niečo nové.

• Pretože sú tu fajn učitelia. Bavia ma tu 
hlavne odborné predmety a prax.

VIANOČNÝ TURNAJ

SPÝTALI SME SA PRVÁKOV ...

VÝSTAVA  
FOTOGRAFIÍ V SNG 
Fotky sú odjakživa pamiatkou na krásne miesta, 
ľudí. Sú to spomienky na to, čo sme videli 
a zažili. Galéria, v ktorej sme boli mala niečo 
do seba. Bolo v  nej veľmi veľa zaujímavých 
fotografií, aj z bežného života. Každá fotografia 
zaujala natoľko, že sme sa pri nich zastavovali 
a sledovali detaily. Našli sa aj fotografie, ktoré 
potrápili naše hlavy. Fotogaléria bola veľmi 
pekná a dobre spracovaná. Veľmi sa nám páčila 
a radi by sme ju navštívili znova!

Kristína Jakubčeková, II.KVT

SPOLUPRÁCA MEDZI 
ŠKOLAMI - CESTA 
K ÚSPECHU
Druhý rok tejto úžasnej spolupráce medzi 
našou školou a SPŠE Hálova 16 v Bratislave 
má za sebou krásne úspechy, množstvo 
nádherných fotografií a  videí, ktoré stále 
pribúdajú. Tie sú dôkazom toho, ako možno 
prepojiť dve školy s  rozdielnym zameraním 
a zároveň dosiahnuť spoločné ocenenia. 

Výsledkom tejto spolupráce sú umiestnenia na 
súťažiach, kde naši žiaci vytvorili účesy, make-
upy, nail art a žiaci z SPŠE Hálova tieto práce 
nafotili, natočili a   v Štúdiu 16 pod vedením 
Mgr. Jozefa Lukianova postprodukčne 
spracovali. Spoločným dielom boli okrem 
fotografií a videí i postery, ktoré boli víťaznými 
prácami na medzinárodných súťažiach 
v    Breste, Düsseldorfe, Prahe a Bratislave. 
Posledným úspechom bola súťaž Zlaté ruce 
Čech 2019, kde 1.miesto za poster Make-
up Fantasy získali Lucia Banziová a  Tomaš 
Vyoral, 2.miesto za poster Advertising image 
získali Natália Regásková a  Adam Vyoral, 
3.miesto za poster Make-up Fantasy získali 
Kitti Juhosová a  Tomáš Vyoral. Naše žiačky 
získali v  rámci tejto súťaže ďalšie krásne 
umiestnenia: 1.miesto Barbora Záhradníková 
– Salónna manikúra, 2.miesto Eriak Grichová 
a  3.miesto Domonika Tanczosová - Junior 
Hair Star a 3.miesto Dominika Sopúchová – 
Combi manikúra.
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Foto: žiaci SPŠE, Hálova v Bratislave, pod vedením 
Mgr. J. Lukianova
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NOVÉ ZNENIE 
POREKADIEL:
• Jediná skutočná láska, ktorá sa dá 

kúpiť za peniaze, je pes.

• V pive je málo vitamínov, preto ho 
musíme piť veľa.

• Krúžok na kľúče je starý vynález, 
ktorý nám umožňuje stratiť všetky 
kľúče naraz.

• Kto neskoro chodí, ďaleko býva.

• Hodnotenie vývoja po novembri 
1989:  Bolo  zistené, že systém blbej 
totality bol vystriedaný systémom 
totálnej blbosti.

• Kto pravidelne cvičí, zomrie  
zdravší.

# TRASHTAG
– zrealizovali dievčatá zo školského 
internátu. Žiačky z 1. KO, Paulína 
Kosťovová, Katarína Mrozeková, Orsolya 
Laky a Simona Dubecká. Z  1. KVB, 
Veronika Ščipáková a  z  2. KO, Diana 
Ferenčíková. Dievčatá upratovaním 
reagovali na environmentálny celosvetový 
štrajk mladých ľudí. Jarné upratovanie 
zorganizovali samostatne, škola poskytla 
metly, lopaty, hrable, rukavice, vrecia 
a  dozor, pretože odpad okolo školy sa 
už začal nebezpečne miešať s odpadom 
z okolitej výstavby. Študentky vyzbierali 
sedem vriec miešaného odpadu a dnes je 
okolie školy opäť čisté. 

TAJNIČKA

1. Čím si hydratujeme pleť?
2. Čím čistíme pleť a umývame vlasy?
3. Aký je jeden z najrýchlejších účesov?
4. Čím si češeme vlasy?
5. Čo si lepíme keď chceme dosiahnuť pekný pohľad?
6. Čím striháme vlasy?
7. Čím dosiahneme svetlých prameňov na vlasoch?
8. Čím sa líčime?
Zostavili: Simona Kamaraševičová a Viktória Kuruczová, II. KV

Redakčná rada: Mgr. Zlata Štefková, Mgr. Tatiana Skronková,  Francesko Mariano Montefiori, Ľuboš Cmár, Katarína Bazalová,  Alexandra Čerbaničová technický redaktor Dušan Pácal.
Časopis SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2,  Bratislava

Je lepšie niečo vyskúšať 
a keď to nepôjde, tak sa z toho poučiť, 

než celý čas nerobiť nič.

Mark Zuckerberg

Charles coming late to school:  
-  Sorry,  teacher,  my mother woke up 

late.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

VYZNANIE
Keď som ťa prvýkrát zbadala, 
neviem čo sa so mnou dialo. 
Pozrel si sa mi do očí 
a srdce sa mi chvelo.

Cítila som to z neba, 
že moja duša si vyberie práve teba. 
Že ty ma miluješ,
lásku mi späť opätuješ. 

Budeš môj
a ja tvoja, 
naše srdcia sa 
spolu spoja...

...myslím to s tebou vážne, 
aj keď niekedy sa to nezdá, 
veď ako sa vraví, 
ten pravý sa ťa nikdy nevzdá.

úryvok z básne Vyznanie  
od Kariny Rigovej z III. KVB Výtvarná práca A. Meszárosová

Sleduj, lajkuj, zdieľaj!  
facebook.com/BeautyCareStudy


